
ส่วนท่ี 1 
                                               บทน ำ 
ควำมเป็นมำ 
 เนื่องในวโรกาสแห่งศุภมงคลวาระท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ       
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบั ติครบ .50.ปี .ในวัน ท่ี .9.มิถุนายน.พ.ศ.2539.กระทรวงศึกษาธิการ             
โดยกรมสามัญศึกษา.กระทรวงศึกษาธิการ.ได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านท่ีมี      
ต่อพสกนิกรชาวไทย.อย่างล้นพ้น.และทรงเล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาในการท่ีจะพัฒนาบุคคล 
และประเทศชาติให้เจริญอย่างมีประสิทธิภาพได้.จากพระราชกรณียกิจของพระองค์สะท้อนให้เห็น
แนวพระราชด าริ.ท่ีทรงมุ่งมั่น.พระราชหฤทัยท่ีจะส่งเสริม.ท านุบ ารุงการศึกษา.ให้แก่นักเรียนและ
เยาวชนของชาติ.ซึ่งเป็นพสกนิกรของพระองค์ท่ีเจริญเติบโตให้เป็นพลเมืองของประเทศชาติท่ีดี      
ในภายภาคหน้า.ประกอบกับรัฐบาลสมัยนั้นมีการเร่งรัด.การขยายโอกาสทางการศึกษา.เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนได้รับการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษา.อย่างท่ัวถึงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
โดยเฉพาะมีนโยบายท่ีจะกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคให้มากขึ้น .ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ   
ของพระองค์ .กรมสามัญ ศึกษาได้ เล็งเห็นว่าโรง เรียน .ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย .ซึ่ งเป็น โรงเรียน                
ในพระบรมราชูปถัมภ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.รับนักเรียนประจ าชายได้โอน
มาอยู่ในความดูแลของกรมสามัญศึกษา.กระทรวงศึกษาธิการ.เพื่อปี.พ.ศ.2517.โดยคณะกรรมการราช
วิทยาลัยมูลนิธิ เพื่ อการศึกษา.ได้เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้ น คือ              
นายอภั ย .จันทวิมล .ขอให้พิ จารณาและได้รับความ เห็นชอบในหลักการท่ีจะให้ โรงเรียน               
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย.ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นโรงเรียนตัวอย่างของโรงเรียนประจ า.ท่ีอาจจะต้ังเพิ่มขึ้น
ในกาลต่อไป.และจากการด าเนินงานปรากฏว่านักเรียนของโรงเรียน.ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย.เป็นนักเรียน   
ท่ีมีระเบียบวินัย.มีจรรยามารยาทเรียบร้อย.มีความเป็นผู้น า.เป็นสุภาพบุรุษ.มีร่างกายแข็ง.มีความรู้
ความสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีได้.เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้.กรมสามัญศึกษา.จึงเห็นสมควร
จัดท าโครงการจัดต้ังโรงเรียนลักษณะโรงเรียน.ภปร.ราชวิทยาลัย.ขึ้นในเขตการศึกษาต่างๆ          
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.เนื่องในวโรกาสท่ีเสด็จ         
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ.50.ปี.ได้พระราชทานนามโดยใช้ช่ือโรงเรียนครั้งแรกว่า .“โรงเรียน       
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.ทรงครองราชย์ครบ.50.ปี”.ต่อมา
ภายหลังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพลอดุลยเดชฯ 
พ ระราชท านน าม โรง เรียน ให ม่ ว่ า .“ โรง เรี ยนกาญ จน าภิ เษ กวิท ยา ลัย ” .เป็ น โรง เรี ยน                       
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ.ประกาศจัดต้ังขึ้น.เมื่อวันท่ี.27.กุมภาพันธ์.พ.ศ.2538.จ านวน.9.โรงเรียน 
ประกอบด้วย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.กระบี่.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.กาฬสินธุ์
โรงเรียนกาญ จนาภิ เษกวิทยาลัย .ฉะเชิ งเทรา .โรงเรียนกาญ จนาภิ เษกวิทยาลัย .ชัยภู มิ                          
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.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.นครปฐม.(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม).โรงเรียนกาญจนาภิเษก-
วิทยาลัย.เพชรบูรณ์.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.สุพรรณบุรี.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.      
สุราษฎร์ธานี.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.อุทัยธานี. 
 จากท่ีกล่าวข้างต้น.กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย .ได้น้อมน าแนวพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.และหลักการของกระทรวงศึกษาธิการท่ีจะให้
โรงเรียน.ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย.ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นโรงเรียนตัวอย่างของโรงเรียนประจ า          
และนักเรียนเป็นผู้ท่ีมีระเบียบวินัย.มีจรรยามารยาทเรียบร้อย.มีความเป็นผู้น า.เป็นสุภาพบุรุษ          
มีร่างกายแข็ง.มีความรู้ความสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีได้.นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ         
มีคุณธรรม.จริยธรรม.และมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง      
 
วัตถุประสงค ์
 1..เพื่อน าหลักการกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2..เพื่อให้สถานศึกษากลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย .สามารถส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะท่ีน าไปสู่ความเป็นสุภาพบุรุษ.สุภาพสตรี.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
 3..เพื่อให้นักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.มีคุณลักษณะท่ีน าไปสู่ความเป็น
สุภาพบุรุษ.สุภาพสตรี.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
 4..เพื่อให้พ่อแม่.ผู้ปกครอง.และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.ในการพัฒนาคุณลักษณะท่ีน าไปสู่ความเป็น
สุภาพบุรุษ.สุภาพสตรี.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
 
ควำมหมำย 
        เพื่อให้การสร้างคู่มือการพัฒนาคุณลักษณะ.สุภาพบุรุษ.-.สุภาพสตรี.ตามแนวทางเบญจวิถี  
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.ไปสู่การปฏิบัติมีความชัดเจนตรงกันจึงก าหนด.ความหมาย    
ของค าส าคัญ.ไว้ดังนี้ 

สุภำพบุรุษ.-.สุภำพสตรี.กำญจนำภิเษกวิทยำลัย.หมายถึง.คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความ
เป็นผู้น า.ซื่อสัตย.์สุจริต.อุปนิสัยใจคอด ี

ผู้ที่ เป็นสุภำพบุรุษ.-.สุภำพสตรี.กำญจนำภิเษกวิทยำลัย.หมายถึง.ผู้ท่ีปฏิบัติตนอยู่            
บนพื้นฐานของความเป็นผู้น า.ซื่อสัตย.์สุจริต.อุปนิสัยใจคอด ี
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คุณลักษณะที่จะน ำไปสู่ควำมเป็นสุภำพบุรุษ.-.สุภำพสตรี.กำญจนำภิเษกวิทยำลัย    
หมายถึง.ข้อก าหนดคุณลักษณะในการเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นสุภาพบุรุษ.สุภาพสตรี.
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย.ของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

 เบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย.หมายถึง.ข้อก าหนดคุณลักษณะ.จ านวน.    
5.ประการ.ในการพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นสุภาพบุรุษ .สุภาพสตรี.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย          
ของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.ประกอบด้วย.วิถีท่ี.1..เทิดทูนสถาบัน.วิถีท่ี.2..กตัญญู        
วิถีท่ี.3..บุคลิกด.ีวิถีท่ี 4..มีวินัย วิถีท่ี 5..ให้เกียรติ 

 
แนวคิด “เบญจวิถี กลุ่มโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย” 
 “เบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย”.กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย     
มีความมุ่งมั่นท่ีจะให้การศึกษาแก่นักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ .มีความสามารถทางวิชาการ.ควบคู่ไปกับ
การเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติเพียบพร้อม.กาย.วาจา.ใจ.มีความประพฤติดีและต้ังปณิธานท่ีจะสืบสาน       
งานพระราชด าริ.เพื่อน าไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยมุ่งเน้นความมีระเบียบวินัย.บุคลิกภาพ   
ความเป็น ผู้น าท่ีจะท าให้สามารถพึ่ งตนเองและเอื้ออาทรต่อผู้อื่นรวมท้ังการปลูกจิตส านึ ก            
การมองกว้างไกล.และใฝ่ดี.ด้วยการวางนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ.เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนกาญจนา-
ภิเษกวิทยาลัย.ก้าวหน้าทัดเทียมโรงเรียนอื่นๆ .ท้ังในด้านวิชาการ.ความประพฤติท่ีดี.ความคิด          
ท่ีกว้างไกล.การมีวินัย.ความเสียสละ.การรู้จักให้อภัย.และภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม.ประเพณี
วัฒนธรรมท่ีดีงามของคนไทย.ตลอดจนมีความรักชาติ.ศาสน์.กษัตริย์ได้.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน     
เป็นแบบอย่างท่ีดีใน.กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.จึงเพิ่ม.“เบญจวิถีกาญจนาภิเษก -   
วิทยาลัย”.เพื่อสร้างสุภาพบุรุษ.-.สุภาพสตรี.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย.สู่ความเป็นสากล.ในคุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ของนักเรียน.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.ได้ก าหนดตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งช้ี
คุณลักษณะของนักเรียน.เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าวกับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนา-
ภิเษกวิทยาลัย 
 โดยกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิ เษกวิทยาลัย.ได้จัดประชุมเชิงปฎิบั ติการ .เพื่อสร้างคู่มือ           
การพัฒนาคุณลักษณะ.สุภาพบุรุษ.-.สุภาพสตรี.ตามแนวทางเบญจวิถีกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก-
วิทยาลัย.เพื่อใช้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับพฤติกรรม.“เบญจวิถีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย”.ได้แก่ 
เทิดทูนสถาบัน.กตัญญู.บุคลิกดี.มีวินัย.ให้เกียรติ.เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะ.ของก ลุ่มนัก เรียนโรงเรียนกาญจนาภิ เษกวิทยาลัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์             
เกิดคุณลักษณะสุภาพบุรุษ.-.สุภาพสตรี.ตามแนวทางเบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
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ทฤษฎีที่สนับสนุนแนวคิด “เบญจวิถี กลุ่มโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย” 
 ในการสร้างคู่มือการพัฒนาคุณลักษณะ.สุภาพบุรุษ.-.สุภาพสตรี.ตามแนวทางเบญจวิถี     
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.ได้มีการรวบรวมแนวคิดและหลักทฤษฎี .มีการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์.ข้อมูลอย่างครบถ้วน.ส าหรับทฤษฎีท่ีสนับสนุนแนวคิด.“เบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนา-
ภิเษกวิทยาลัย”.คือ.ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท์ .ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม     
ของ.โคลเบอร์ก.ทฤษฎีทางด้านจิตพิสัยของแครธโวลและคณะ.และทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมส าหรับ     
คนไทย.ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีให้ความส าคัญกับผู้เรียนด้านพัฒนาการทางจริยธรรม 
 1..ทฤษฎีพัฒนำกำรทำงจริยธรรมของเพียเจท์ 
              เพียเจท์.(Piaget).เป็นผู้ริเริ่มความคิดท่ีว่าพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์ย่อมขึ้นอยู่
กับความฉลาดท่ีจะท าให้รับรู้กฎเกณฑ์และลักษณะต่างๆ.ทางสังคม.พัฒนาการทางจริยธรรมของ
บุคคลจึงขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลนั้นๆ.เขาเช่ือว่าจริยธรรมเป็นกระบวนการท่ี
ซับซ้อน.(Complex.Process).ระหว่างความรู้.ความรู้สึก.และการสร้าง.ในการศึกษาค้นคว้า.พบว่าเด็ก
จะพัฒนาการทางสติปัญญาได้ถึงขั้นสูงสุดเมื่ออายุประมาณ.8.-.10.ปี.ดังนั้นพัฒนาการทางจริยธรรม
ของเด็กจะบรรลุถึงขั้นสูงสุดเมื่ออายุประมาณ.8.-.10 .ปี.เช่นกัน.เพียเจท์.ได้แบ่งขั้นการพัฒนา
จริยธรรมของมนุษย์เป็น.3.ขั้น.คือ 
          ขั้นที.่1.ขั้นก่อนจริยธรรม เริ่มต้ังแต่เด็กแรกเกิดจนถึง 2.ขวบ ในขั้นนี้เด็กยังไม่มีความสามารถ
ในการรับรู้ส่ิงแวดล้อมอย่างละเอียด.มีแต่ความต้องการทางกาย.ซึ่งต้องการท่ีจะได้รับบ าบัดโดยไม่
ค านึงถึงกาลเทศะ.เมื่อเด็กมีความสามารถในการพูดก็จะเริ่มเรียนรู้สภาพแวดล้อมและบทบาทของ
ตนเองต่อบุคคลอื่น 
          ขั้นที.่2.ขั้นปฏิบัติตามค าส่ัง.เริ่มต้ังแต่อายุ 2.ถึง.8.ปี เด็กจะมีพัฒนาการในขั้นปฏิบัติตามค าส่ัง 
มีความเกรงกลัวผู้ใหญ่ และเห็นว่าค าส่ังของผู้ใหญ่คือส่ิงท่ีตนต้องการท าตาม 
 ขั้นท่ี.3.ขั้นยึดหลักแห่งตน.เกิดจากการพัฒนาทางสติปัญญาและประสบการณ์ในการมีใน  
กลุ่มเพื่อนเด็กด้วยกัน.ความเกรงกลัวอ านาจภายนอกกลายเป็นหลักภายในจิตใจของเด็กเกี่ยวกับ
ความยุติธรรม.เมื่อเด็กพบว่ากฎเกณฑ์ทางศีลธรรมทางบ้าน.ทางโรงเรียน.และทางสังคมแตกต่างกัน 
เด็กจะตัดสินใจเลือกเกณฑ์เองโดยปรับเกณฑ์ท้ังหลายเข้าด้วยกัน  
          2..ทฤษฎีพัฒนำกำรทำงจริยธรรมของโคลเบอร์ก 

  โคลเบอร์ก.(Kolberg).(อ้างในอาร์บัทโนต์ ,.แจ็ก,.สุดใจ.บุญอารีย์.แปล,.2552).ได้ศึกษา
พัฒนาการทางจริยธรรมโดยศึกษาตามแนวทฤษฎีของเพียเจท์แล้วพบว่าพัฒนาการทางจริยธรรมของ
มนุษย์ส่วนมากไม่ได้บรรลุถึงขั้นสูงสุดเมื่ออายุ .10.ปี.แต่จะมีพัฒนาการอีกหลายขั้นตอนจากอายุ     
11.ปี.ถึง.25.ปี.โคลเบอร์.เช่ือว่าการบรรลุนิติภาวะเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้น.จะแสดงออกทางการ   
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ให้เหตุผลทางจริยธรรม.ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของสังคมใดสังคมหนึ่ง .เป็นเหตุผลท่ีลึกซึ้งบริสุทธิ์         
มีลักษณะเป็นสากล กว้างขวาง มีหลักการไม่ขัดแย้ง.ไม่เข้าข้างตนเอง.และเป็นอุดมคติ 

โคลเบอร์กได้แบ่งพัฒนาการทางจริยธรรมเป็น.3.ระดับ 
1..ระดับก่อนกฏเกณฑ์.(Preconventional.Level).เป็นระดับท่ีบุคคลด าเนินตามบทบาท

ถูกต้องและไม่ถูกต้อง.บุคคลจะสนองตอบกฎเกณฑ์โดยกระท าตามท่ีมีอ านาจเหนือตน.และพิจารณา
ส่ิงต่างๆ.ท่ีเกี่ยวข้องกับการถูกลงโทษหรือการได้รับรางวัล.พัฒนาการระดับนี้แบ่งออกเป็น.2.ขั้น.คือ 

ขั้น ท่ี .1.ขั้ นหลบหลีกหนี การถู กลงโทษ .(The.Punishment.and.Obedience 
Orientation).ช่วงอายุ.2.-.7.ปี.ในขั้นนี้จะใช้หลักการหลีกเล่ียงมิให้ได้รับโทษในการกระท า.เด็กจะท าดี
ตามกฎเกณฑ์ของผู้มีอ านาจเหนือตน .และอยู่ใต้อ านาจของผู้ใหญ่เพราะกลัวการถูกลงโทษ .            
ถ้าถูกลงโทษในส่ิงท่ีกระท าเด็กจะไม่กระท าอีก.แต่ถ้าไม่ได้รับการลงโทษในส่ิงท่ีจะกระท าเขาจะกระท า
ซ้ าๆ.อีก 

ขั้นท่ี.2.ขั้นแสวงหารางวัล.(The.Instrumental.Relativist.Orientation).ช่วง.7.- 
10.ปี.ในขั้นนี้เด็กไม่ได้คิดว่ากฎระเบียบเป็นส่ิงท่ีแน่นอนตายตัว.ถือความพอใจของตนเองเป็นหลัก    
ในการตัดสินการกระท าตามใจตนเอง.จะเห็นความส าคัญของการได้รางวัลหรือค าชมเชยซึ่งเป็น
แรงจูงใจในการกระท าความดี 
          2..ระดับกฎเกณฑ์.(Conventional.Level).เป็นระดับท่ีเด็กจะเห็นความส าคัญของหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของกลุ่มท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ .เช่น.ครอบครัว.กลุ่มชนหรือชาติ.เด็กจะสนับสนุน      
การกระท าและอ้างเหตุผลสนับสนุนตามสังคม.รู้จักรักษากฎเกณฑ์.จะไม่กระท าความผิดเพราะ
ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับ พัฒนาการระดับนี้แบ่งเป็น 2 ขั้น คือ 
                  ขั้ น ท่ี .1 .ขั้ น ท า ต าม ส่ิ ง ท่ี ค น อื่ น เห็ น ว่ า ดี .(The.Interpersonal.Concordance 
Orientation).ช่วงอายุ.10.-.13.ปี.ในขั้นนี้เด็กเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งเข้าใจว่าส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีคนดีควรกระท า
เด็กจะกระท าในส่ิงท่ีตนเองคิดว่าคนอื่นจะเห็นด้วยและพอใจเพื่อให้เป็นท่ีช่ืนชอบของเพื่อนฝูงเพราะ
ต้องการยอมรับจากผู้อื่น 
                  ขั้น ท่ี .2.ขั้นการกระท าตามหน้าท่ีและระเบียบทางสังคม .(The.law.and.order 
Orientation).ช่วงอายุ.13.-.16.ปี.ขั้นนี้ความคิดขยายกว้างขึ้นครอบคลุมถึงระเบียบสังคมท่ัวๆ.ไป
บุคคลจะเข้าใจในกฎเกณฑ์ .บรรทัดฐานของสังคม.ตลอดจนบทบาทและหน้าท่ี ท่ีพึ งปฏิบั ติ            
ตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่.เพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มสังคมของตน 
          3..ระดับเหนือกฎเกณฑ์หรือระดับหลักการ.(Postconventional.Level).ระดับนี้บุคคลจะ
เข้าใจถึงค่านิยม.คุณค่าทางจริยธรรม.หลักเกณฑ์ท่ีน าไปใช้โดยพิจารณาถึงสภาพการณ์ท่ีแตกต่างกัน
ออกไป.พยายามเลียนแบบค่านิยมทางศีลธรรมจรรยาบรรณสากล.ซึ่งเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง
เหมาะสมและเท่ียงธรรม.ระดับนี้แบ่งออกเป็น.2.ขั้นคือ 
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 ขั้น ท่ี .1.ขั้นการมี เหตุผลและการเคารพตนเอง .หรือขั้นท าตามสัญญา.(The.Social 
Contract.Legalistic.Orientation).ช่วงอายุ.16.ปีขึ้นไป.ในช่วงนี้จะเห็นความส าคัญของคนหมู่มาก
ความถูกต้องเป็นส่ิงท่ีต้องพิจารณาถึงค่านิยมเฉพาะตัวบุคคล.โดยค านึงถึงสภาพการณ์และกฎเกณฑ์ท่ี
มีเหตุผลซึ่งได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ .มีทัศนคติต่อกฎเกณฑ์ในลักษณะท่ียืดหยุ่นได้.ถ้ามี
เหตุผลท่ีเหมาะสมกว่า.เคารพมติท่ีมาจากการลงความเห็นอย่างเป็นประชาธิปไตย.และมีข้อตกลงท่ี
ยอมรับร่วมกัน.บุคคลจะท าตามสัญญาท่ีให้กับผู้อื่น.ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ.และเห็นค่าแก่ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 ขั้น ท่ี .2.ขั้นท าตามหลักอุดมคติสากล.(The.Universal.Ethical.Principle.orientation).     
เป็นขั้นในวัยผู้ใหญ่.บุคคลมีความคิดรวบยอดทางนามธรรมเกี่ยวกับการสากล.ความถูกต้อง.คือ.    
ความส านึกถึงคุณค่าของความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีบุคคลนั้นได้พิจารณา.โดยค านึงถึงเหตุผลอย่าง
กว้างขวางตามหลักสากลของผู้ท่ีเจริญแล้ว ค านึงถึงประโยชน์ของมนุษยชน มีความเช่ือว่าทุกคนมีสิทธิ
เท่าเทียมกัน.คุณธรรมในขั้นนี้จะเกิดขึ้นได้ในบุคคลท่ีมีความเจริญทางสติปัญญาในขั้นสูงมีความรู้และ
ประสบการณ์กว้างขวาง 
          โคลเบอร์กเช่ือว่าพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลจะเป็นไปตามล าดับขั้นจากขั้นท่ี .1       
ไปจนถึงขั้น ท่ี .6.จะพัฒนาข้ามขั้น ไม่ ได้ .เพราะการให้ เหตุผลในขั้น ท่ีสูงขึ้นได้นั้นจะต้องการ
ความสามารถจากขั้น ท่ีต่ ากว่า.และต่อมาเมื่อได้รับประสบการณ์ทางสังคมใหม่ๆ .หรือเข้าใจ
ประสบการณ์เก่าได้ดีขึ้น.จึงเกิดการเปล่ียนแปลงทางความคิดและเหตุผล.ท าให้การให้เหตุผลในขั้นสูง
มีมากขึ้นเหตุผลขั้นท่ีต่ ากว่าก็จะถูกใช้น้อยลงและละท้ิงไปในท่ีสุด.พัฒนาการทางจริยธรรมของแต่ละ
คนไม่จ าเป็นต้องไปถึงขั้นสูงสุด.อาจจะหยุดชะงักอยู่ในขั้นหนึ่งก็ได้ .ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถ      
ทางสติปัญญาและประสบการณ์ทางสังคมของบุคคลนั้นๆ 
          3..ทฤษฎีทำงด้ำนจิตพิสัยของแครธโวลและคณะ 
              แครธโวล.บลูม.และมาเซีย.(Krathwohl,.Bloom,.&.Masia).ได้ล าดับการเกิดลักษณะนิสัย
ของบุคคล เป็น.5.ขั้น.ดังนี้ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิงคุณธรรม,.2552.:.4.-.6) 
          ขั้นที่.1.ขั้นรับรู้.(receiving).เป็นการพัฒนาขั้นแรกสุด.ขั้นนี้บุคคลจะมีความรู้สึกรับรู้ต่อส่ิง
เร้าท่ีมากระทบต่อประสาทสัมผัสของเขา.ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้นย่อย คือ 
              1..ขั้นรู้ตัว ได้แก่.การสังเกต.รับรู้ความแตกต่างของส่ิงเร้า 
              2..ขั้นตั้งใจรับ.ได้แก.่การมีความต้ังใจฝักใฝ่ต่อส่ิงเร้าเฉพาะอย่างเริ่มสะสมความรู้หรือ
ประสบการณ์ในส่ิงเร้าเฉพาะอย่างนั้นแล้วจึงยอมรับ 
              3..ขั้นการเลือกสรรส่ิงท่ีรับรู้.ได้แก่.การเลือกรับเฉพาะอย่าง.เช่น สนใจอ่านเฉพาะบางเรื่อง 
สนใจตอบค าถามเฉพาะบางค าถาม 
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          ขั้นที่.2.ขั้นตอบสนอง.(responding).เป็นการพัฒนาการท่ีสูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง.ในขั้นนีบุ้คคล
ไม่เพียงรับรู้ส่ิงเร้าเท่านั้น แต่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงเร้า.3.ลักษณะ คือ 
 1..ขั้นเต็มใจตอบสนอง เป็นการยินตอมปฏิบัติตามหลักการหรือกฎเกณฑ์และยอมรับในส่ิงท่ี
รับรู้มา 
 2..ขั้นต้ังใจตอบสนอง.เป็นขั้นท่ีบุคคลเริ่มอาสาท่ีจะเข้าร่วมปฏิบัติการกับผู้อื่น.และอาจมีการ
พยายามหลีกเล่ียงไม่ปฏิบัติในส่ิงท่ีขัดกับส่ิงตนรับรู้มา 
 3..ขั้นพอใจตอบสนอง.เป็นขั้นท่ีบุคคลจะเกิดความพึงพอใจ.หรือไม่พอใจต่อพฤติกรรม     
หรือการแสดงออกของผู้อื่นท่ีสอดคล้องหรือขัดแย้งกับส่ิงท่ีรับรู้มา เป็นการเลือกตอบสนองต่อส่ิงเร้า 
          ขั้นที่.3.ขั้นเห็นคุณค่ำ.(valuing).เป็นขั้นที่บุคคลเริ่มเห็นคุณประโยชน์ของส่ิงท่ีรับรู้.และส่ิงท่ี
ตอบสนองแล้ว.เขาเริ่มยอมรับส่ิงท่ีเริ่มได้รับรู้มา.ส่ิงใดมีความหมายต่อเขาและส่ิงใดไม่มีค่า.ไม่มี
ความหมายต่อเขา.เขาจะแสดงออกด้วยพฤติกรรมต่างๆ.ตามข้ันตอนการพัฒนาย่อย.คือ 
 1..การยอมรับค่านิยม.ได้แก่.พยายามเพิ่มพูนประสบการณ์ในส่ิงเร้านั้นๆ.พยายามปฏิบัติตาม
บ่อยครั้งเข้า 
 2..การแสดงความนิยมตามค่านิยม ได้แก่ การเข้าช่วยเหลือสนับสนุน ร่วมมือในกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมท่ีเห็นด้วย 
 3..การเข้าร่วมงาน.ได้แก่.การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มท่ีเขาเห็นคุณค่า.และปฏิเสธ 
คัดค้าน โต้แย้ง หรือขัดขวางการปฏิบัติหรือพฤติกรรมท่ีเขาไม่เห็นคุณค่า 
          ขั้นที่ .4.ขั้นจัดระบบ.(organization).เมื่อบุคคลพัฒนาคุณลักษณะมาถึงขั้นนี้ .เขาจะ
พยายามปรับตัวเองให้เข้ากับคุณลักษณะหรือพฤติกรรมท่ีเขายอมรับ.และจะพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างค่านิยมท่ีเขาเห็นคุณค่าหลายๆ.อย่างพร้อมๆ.กันพยายามจัดล าดับค่านิยมเหล่านี้กับส่ิงต่างๆ 
ท่ีเขายอมรับนั้น ขั้นนี้ประกอบด้วยขั้นย่อย.2.ขั้น.คือ 
 1..ขั้นสร้างความเข้าใจในค่านิยม เขาจะแสดงออกโดยการเข้าร่วม.กลุ่มอภิปรายร่วมสร้าง
แนวคิด เปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนั้นๆ 
 2..ขั้นสร้างระบบค่านิยม.เขาจะพยายามช่ังน้ าหนักต่างนิยมต่างๆ.เขายอมรับจัดล าดับค่านิยม
เหล่านั้น.สร้างแผน.สร้างกฎเกณฑ์ให้เขาสอดคล้องกับท่ีเขายอมรับ.และระบบท่ีเขาสร้างขึ้น แล้ว
น าไปใช้กับตัวเองหรือพยายามชักชวนให้ผู้อื่นยอมรับระบบนั้น 
          ขั้นที่.5.ขั้นเกิดกิจนิสัย.(characterization).เป็นพัฒนาการท่ีต่อจากขั้นจัดระบบซึ่งเป็นการ
เริ่มต้นของการวางตัว.หรือการยอมรับส่ิงท่ีบุคคลเห็นคุณค่ามาเป็นมาเป็นลักษณะเฉพาะตัวดัง
กล่าวคือ.เมื่อการจัดระบบส าหรับตัวเองเข้ารูปเข้ารอยแล้ว.บุคคลก็จะยึดถือระบบท่ีจัดนั้นเป็นของ
ตนเอง.แล้วปฏิบัติหรือยึดถือต่อไปจนเกิดเป็นการแสดงออกโดยอัตโนมัติ.หมายความว่า.เมื่อใดก็ตามท่ี
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เขาอยู่ในสถานการณ์ท่ีต้องตอบสนองส่ิงเร้า.เขาก็จะตอบสนองในรูปแบบท่ีคงเส้นคงวาจนจัดได้ว่า  
เป็นลักษณะประจ าตัวของเขาในท่ีสุด.ขั้นเกิดกิจนิสัยสามารถแบ่งเป็นขั้นย่อย.2.ขั้น.คือ 
  1..ขั้นสร้างข้อสรุป ได้แก่ การพยายามปรับปรุงระบบจนอยู่ในขั้นสมบูรณ์ในตัว   
ตามแนวหรือระบบท่ีตนเองต้องการ 
  2..ขั้นกิจนิสัย ได้แก่ การแสดงออกอย่างสม่ าเสมอจนได้รับการยอมรับจากหมู่คณะ
ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาซึ่งเป็นเครื่องแสดงถึงการเกิดคุณลักษณะเฉพาะนั้นๆ.ของบุคคล
แล้ว 
          4..ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมส ำหรับคนไทย 
              ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม.เป็นทฤษฎีท่ีเสนอจิตลักษณะ.8.ประการ.ท่ีอาจเป็นสาเหตุของ
พฤติกรรมของคนดี.คนเก่งและมีสุขของคนไทย.(ดวงเดือน.พันธุมนาวิน,.2538.อ้างถึงในศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม,.2552.:.19.-.20).ซึ่งแบ่งเป็น.3.ส่วนได้แก่.ราก.ล าต้น.และส่วนท่ี
เป็นดอกและผลของต้นไม้ 
          ส่วนแรก.คือ.รำก 
          แทนจิตลักษณะพื้นฐานส าคัญ.3.ประการ.ได้แก่ 
 1..สุขภาพจิต.หมายถึง.ความวิตกกังวล.ต่ืนเต้น.ไม่สบายใจของบุคคลอย่างเหมาะสมกับ
เหตุการณ์ 
 2..ความเฉลียวฉลาดหรือสติปัญญา.หมายถึง.การรู้การคิดในขั้นรูปธรรมหลายด้านและการ
คิดในขั้นนามธรรม.ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางการรู้การคิดของ.เพียเจท์.(Piaget) 
 3..ประสบการณ์ทางสังคม.หมายถึง.การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราความเอื้ออาทรเห็นอก.เห็นใจ
และสามารถคาดหรือท านายความรู้สึกของคนอื่น 
          ส่วนที่สอง.คือ.ล ำต้น 
          เป็นผลจากจิตลักษณะพื้นฐานท่ีราก.ประกอบด้วยจิตลักษณะ.5.ประการ.ได้แก่ 
          1..ทัศนคติ.ค่านิยม.และคุณธรรม 
              ทัศนคติ.หมายถึง.การเห็นประโยชน์.-.โทษของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ค่านิยม หมายถึง ส่ิงท่ีคนส่วน
ใหญ่เห็นว่าส าคัญ.คุณธรรม.หมายถึง.ส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่เห็นว่าดีงามส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับหลัก
ทางศาสนา.เช่น.ความกตัญญู.ความมีวินัย.ความเสียสละ.ความซื่อสัตย์.ความพอใจ.ไม่พอใจต่อส่ิงนั้น.
และพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมต่อส่ิงนั้น 
          2..เหตุผลเชิงจริยธรรม 
             เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง เจตนาของการกระท าท่ีท าเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวหรือ
พวกพ้อง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีทางเหตุผลเชิงจริยธรรมของ.โคลเบอร์ก.(Kolberg) 
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          3..ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน. 
             ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน.หมายถึง.ความสามารถในการคาดการณ์ไกลว่าส่ิงท่ีกระท าลง
ไปในปัจจุบันจะส่งผลอย่างไร.ในปริมาณเท่าใด.ต่อใคร.ตลอดจนสามารถในการอดได้ รอได้ สามารถ
อดเปรี้ยวไว้กินหวานได้ 
          4..ความเช่ืออ านาจในตน 
             ความเช่ืออ านาจในตน หมายถึง ความเช่ือว่าผลท่ีได้รับอยู่เกิดจากการกกระท าของตนเอง.     
มิใช้เกิดจากโชค.เคราะห์.ความบังเอิญ.หรือการควบคุมของคนอื่น.เป็นความรู้สึกในการท านายได้ 
ควบคุมได้ของบุคคล.ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎี.Locus.of.Control.ของ.รอตเตอร์.(Rotter)  
          5..แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
             แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความมานะพยายามฝ่าฟันอุปสรรคในการท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดย    
ไม่ย่อท้อ.ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีแรงจูงใจของ.เมคเคลแลนด์.(McClelland)  
          ส่วนที่สำม.คือ.ส่วนของดอกและผล 
          เป็นส่วนของพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งซึ่งแสดงพฤติกรรมการท าความดี.ละเว้นความช่ัว 
ซึ่งเป็นพฤติกรรมของคนดี.และพฤติกรรมการท างานอย่างขยันขันแข็งเพื่อส่วนรวมอย่างมี
ประสิทธิภาพ.สามารถแบ่งเป็น.2.ส่วนด้วยกัน.(ดวงเดือน.พันธุมนาวิน,.2538.อ้างถึงในศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2552.:.20.-.21) คือ 
          1..พฤติกรรมของคนดี ประกอบไปด้วย 2 พฤติกรรมหลัก ได้แก่ 
                   1.1.พฤติกรรมไม่เบียดเบียนตนเอง เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีไม่ท าร้ายหรือท าลาย
ตนเอง เช่น การดูแลสุขภาพของตนเอง การปริโภคส่ิงท่ีมีประโยชน์ ไม่ด่ืมเหล้า.ไม่สูบบุหรี่.ไม่ติดยา
เสพติด ไม่เล่นการพนัน.เป็นต้น 
                   1.2.พฤติกรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่น.เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ท าร้าย.ท าลายหรือท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน เช่น.พฤติกรรมสุภาพบุรุษ พฤติกรรมสุภาพสตรี ไม่ก้าวร้าว.อ่อนน้อมถ่อมตน มีมารยาทดี.
ซื่อสัตย์.เป็นต้น 
          2..พฤติกรรมของคนดีและเก่ง.ประกอบไปด้วย.2.พฤติกรรมหลักได้แก่ 
                   2.1.พฤติกรรมรับผิดชอบ.เช่น พฤติกรรมการเรียน การท างาน พฤติกรรมการ
ปกครองของหัวหน้า ตรงต่อเวลา และเคารพกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น เป็นต้น 
                   2.2.พฤติกรรมพัฒนา.เป็นการพัฒนาของผู้อื่นและสังคม.เช่น.ใฝ่รู้ .รักการอ่าน       
เป็นกัลยาณมิตร.การมีจิตสาธารณะ.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ.ของสังคม.เป็นต้น 
 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข.
ท้ังนี้อาจอธิบายได้ว่าบทบาทหน้าท่ี คือการด าเนินการ ในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ.เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร.คือ.เป็นผู้ท่ี คิดเป็น.ท าเป็น.แก้ปัญหาเป็นส่งผลให้
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นักเรียนเป็นคนดี.เก่ง.และมีความสุข.โดยใช้หลักการกระบวนการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม ส าหรับการพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นสุภาพบุรุษ.สุภาพสตรี.กาญจนาภิเษก-
วิทยาลัย.ของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โดยมีกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนา.“เบญจวถิี กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย” 
 

 “เบญจวิถี  
กลุ่มโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย” 

 เทิดทูนสถำบัน 

 กตัญญู 

 บุคลิกดี 

 มีวินัย 

 ให้เกียรติ 
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แผนภูมิที่ 2 วิถช้ีีวัดและพฤติกรรมบ่งช้ี “เบญจวิถี กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย” 

 “เบญจวิถี  
กลุ่มโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย” บุคลิกดี 

 กตัญญู 

 เทิดทูนสถำบัน 

มีวินัย 

ให้เกียรติ 

 

 1. ธ ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นชำติไทย   

2. ศรัทธำ ยึดมั่น และปฏิบัติตน 
   ตำมหลักค ำสอนของศำสนำท่ีตนนับถือ 

3. เคำรพเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

1. ช่วยเหลือบิดำมำรดำ.ครูอำจำรย์ 
   ผู้มีพระคุณ และสถำนศึกษำ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีต่อบิดำมำรดำ.คร ู
   อำจำรย์ ผู้มีพระคุณ และสถำนศึกษำ 

2. แสดงควำมนับถือและยกย่องบิดำมำรดำ 
   ครูอำจำรย์ ผู้มีพระคุณ และสถำนศึกษำ 
 

2. แต่งกำยดี 
 

1. ร่ำงกำยดี 
 

3. กิริยำมำรยำทดี 

1. ปฏิบัติตนตำมข้อตกลง.กฎเกณฑ์.ระเบียบ 
   ข้อบังคับของครอบครัว.โรงเรียน.และสังคม 
 2. ตรงต่อเวลำในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ 
   ในชีวิตประจ ำวัน 
 
3. มีควำมรับผิดชอบ 

3. มีจิตสำธำรณะ 

1. ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น 
   อย่ำงมีเหตุผล 
 2. แสดงออกถึงกำรยกย่องนับถือต่อบุคคล 
   และสถำนที่ 
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หลักกำรของกำรจัดกิจกรรม “เบญจวิถี กลุ่มโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย” 
 การจัดกิจกรรม “เบญจวิถี กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย” 
 1..จัดกิจกรรมท่ีมุ่ งเพิ่ มพูน ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหา          
การท างานเป็นทีม.สร้างเสริมคุณลักษณะ.ค่านิยมท่ีดี.และความมีน้ าใจต่อกัน 
 2..จัดกิจกรรมท่ีครอบคลุม.หลักองค์.4 แห่งการศึกษาไทย ได้แก่ 
  2.1.ด้านพุทธิศึกษา คือ รอบรู้วิชาการท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตการศึกษาและ
การเรียนรู้ 
  2.2.ด้านจริยศึกษา.คือการมีศีลธรรมท่ีดี มีการเทิดทูนสถาบัน มีความกตัญญู        
มีบุคลิกดี มีวินัย ให้เกียรติกัน มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น.ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี.และมี
ส านึกท่ีดีต่อส่วนรวม 
  2.3.ด้านหัตถศึกษา.คือ.รู้ทักษะในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี  
ต่องาน และเห็นคุณค่าของการท างาน  
  2.4.ด้านพลศึกษา คือ การมีสุขภาพแข็งแรง การกินอาหารท่ีถูกต้อง และการออก
ก าลังกายให้เหมาะสม รวมทั้งความสะอาด.และสุขาภิบาลด้วย  
 3..จัดกิจรรมท่ีสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
 4..จัดกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ มีประสบการณ์ตรง 
สร้างความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 5..จัดกิจกรรมอย่างมีความหมายและเช่ือมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน.ใช้ชุมชน.ภูมิปัญญา 
ส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 6..จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน.คิดวิเคราะห์.อภิปราย.สรุปความ.น าเสนอ 
สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่นเพื่อแสวงหาความรู้.การแก้ปัญหา  

 7..จัดกิจกรรมให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา.ทุกสถานท่ี.มีการประสานความร่วมมือกับบิดา.มารดา      
ผู้ปกครอง.และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย.ได้แก่.กิจกรรมหน้าเสาธง.กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม/โฮมรูม/
เบญจวิถี.กิจกรรมวันส าคัญของชาติ.ศาสนา.และสถาบันพระมหากษัตริย์.กิจกรรมบรรพชาสามเณร
ของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ/วันแม่แห่งชาติ.กิจกรรมวันไหว้ครู.กิจกรรม  
วันสถาปนาโรงเรียน.กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปี.กิจกรรมกีฬาสีภายใน.กิจกรรมส่งเสริม
บุคลิกภาพ.กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.กิจกรรมสภานักเรียน.กิจกรรม
ประชุมสวดมนต์ไหว้พระประจ าสัปดาห์.กิจกรรมธนาคารโรงเรียน.กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา.กิจกรรมสาธารณะประโยชน์.กิจกรรมการเรียนการสอน/อื่นๆ 
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 8..จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม.เป็นการเรียนรู้ในระหว่างการท างานท่ีทุกคนใน
ทีมเน้นความเป็นระบบ.มีวิจารณญาณร่วมกันตลอดเวลาว่าก าลังท าอะไร.จะท าให้ดีขึ้นอย่างไร 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน.มีการช่วยเหลือเกื้อกูล.มีวินัย.มีความสามัคคี.มีความเป็นผู้น า
และผู้ตามท่ีดี  
 9..จัดกิจกรรมควบคู่การประเมินผลท่ีเน้นประสบการณ์จริง.โดยเน้นเทคนิควิธีการประเมิน
สภาพจริงท่ีหลากหลาย ท่ีให้ความส าคัญกับการประเมินการปฏิบัติ  
 
บทบำทครูในกำรจัดกิจกรรม.“เบญจวิถี กลุ่มโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย” 
 ครูผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก.ส่งเสริม.กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง.กลุ่มเพื่อนมากขึ้น.เรียนรู้จากส่ือเทคโนโลยี.และแหล่ง.หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ.ท่ีครู
จัดให้ท้ังใน.และนอกห้องเรียน.ตามความถนัด.ความสนใจและความต้องการของนักเรียน.ซึ่งมีประเด็น
ส าคัญท่ีครูผู้สอนต้องค านึงถึงในการจัดกิจกรรม.“เบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย”ดังนี้ 
 1..ครูต้องเข้าใจแนวคิดท่ีว่า.ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง.โดยเช่ือมโยง 
ความรู้เดิมท่ีมีอยู่ภายในเข้ากับการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ.ดังนั้น.ครูจึงควรน าแนวคิดนี้ไปพัฒนา
วางแผน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ท่ีคงทนและเกิดทักษะท่ีต้องการ  
 2..ครูต้องตระหนักว่าในการจัดกิจกรรมแก่นักเรียนนั้น.ควรส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจ
ในการเรียนรู้ และมีก าลังในการเรียนรู้ ไม่ใช่เน้นแต่เพียงเนื้อหาความรู้ท่ีจะสอนเท่านั้น  
 3..ครูมีบทบาทเป็นผู้แนะน า.สร้างบรรยากาศ.และจัดสถานการณ์ท่ีกระตุ้นให้นักเรียนเกิด  
การเรียนรู้ ด้วยตนเอง มากกว่าการเรียนจากค าบอกของครู  
 4..จัดกิจกรรมให้เช่ือมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน.ผู้เรียนกับครู.และครูภายในสถานศึกษา 
เดียวกันหรือต่างสถานศึกษา.ระหว่างสถานศึกษา.และสถานศึกษากับชุมชน.เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม 
ในการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอันจะก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงกับนักเรียน   
 5..ครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่าง
นักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีม การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และทักษะส าคัญอื่นๆ.ท่ีเกี่ยวข้อง  
 6..ครูออกแบบ.สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้.จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ของผู้เรียนมากกว่าการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หน้าห้องเพียงอย่างเดียว  
 7..ครูควรสอนให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์ และแนวคิดท่ีส าคัญ 
 8..ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนเห็นคุณค่า.มีทัศนคติท่ีดี.และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้    
ในชีวิตประจ าวัน  
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 9..ส่งเสริมให้นักเรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการใช้ค าถามกระตุ้น.มากกว่าการให้
นักเรียน ปฏิบัติตามค าส่ังเท่านั้น  
 10..ครูเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล.และแสดงความเมตตาต่อผู้เรียนอย่างท่ัวถึง  
 11..จัดกิจกรรมและสถานการณ์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 12..ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกคิด.ฝึกท า.และฝึกปรับปรุงตนเอง  
 13..ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่ม.พร้อมท้ังสังเกตส่วนดี.และปรับปรุงส่วนด้อย 
ของผู้เรียน  
 14..ใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย.และเช่ือมประสบการณ์กับชีวิตจริงเพื่อฝึกการคิด 
การแก้ปัญหา และการค้นพบความรู้  
 15..ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น.และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
 16..ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน.ท้ังในด้านความเหมาะสมกับนักเรียน
มากกว่าการใช้วิธีจัดกิจกรรมแบบเดียวกันกับนักเรียนท้ังหมดทุกคน   
 17..ใช้วิธีการประเมินผลท่ีหลากหลาย.และเป็นการประเมินตามสภาพจริง.ในการวิเคราะห์ 
คุณภาพ.และพัฒนาการของนักเรียน 
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แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร.“เบญจวิถี กลุ่มโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 3 แนวทางการบริหารจัดการ.“เบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย” 
 

 สถำนศึกษำ 

 
 

   ควบคุม คุณภาพ 
 

ส่งเสริม.สนับสนุน 
 

ด าเนินการจัดกิจกรรม 
“เบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนา- 

ภิเษกวิทยาลัย” - นิเทศติดตามการจัด 
  กิจกรรม 
- วิจัย/ประเมินผล 
  และพัฒนากิจกรรม 

    
 

- พัฒนาบุคลากร 
- จัดสรรงบประมาณ 
  และทรัพยากร 
- ด าเนินงานแบบ 
  มีส่วนร่วม 
- ส่งเสริมสนับสนุน 
  การจัดกิจกรรม 

    
 

 

 

 

 

 

จัดท าโครงสร้างเวลา 
และจัดท าตารางการจัดกิจกรรม 

 

จัดท า/คัดเลือกกิจกรรม 
“เบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนา- 

ภิเษกวิทยาลัย” 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

จัดกิจกรรม 
“เบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนา- 

ภิเษกวิทยาลัย” 

 

วิจัย/ติดตาม 
ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
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 การบริหารการจัด.“เบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย”.มีแนวทาง.ดังต่อไปนี้  
 1..ส่งเสริม.สนับสนุน.สร้างความเข้าใจในการน าหลักการ.“เบญจวิถี.กลุ่มโรงเรียนกาญจนา-
ภิเษกวิทยาลัย”.สู่การปฏิบัติ.แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
 2 ..ปรับโครงสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษาและจัดท าตารางเรียนให้ เหมาะสมกับ          
การจัดกิจกรรม.“เบญจวิถี กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย”  
 3..เลือกก าหนดกิจกรรมให้ตอบสนองต่อความสนใจ.และความต้องการของผู้เรียน        
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน  
 4..จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรม.แหล่งเรียนรู้.ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามบริบท   
ของสถานศึกษา.และชุมชน  
 5..ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ.ส่ือการเรียนรู้ .และส่ิงอ านวยความสะดวกให้เอื้อ        
ต่อการจัดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
 6..ก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ  
 7..ใช้การนิเทศภายใน.การเสวนาสะท้อนผลหลังการปฏิบัติ.(After.Action.Review.:.AAR) 
เป็นเครื่องมือในการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ จัดกิจกรรมตาม.“เบญจวิถี         
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย”.เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
ต่อเนื่อง  
 8..ศึกษา.วิจัยและพัฒนา.“กระบวนการบริหารจัดการเวลาจัดกิจกรรม”.อย่างเป็นระบบ 


